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Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;                             

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

             

            Xét báo cáo của Bộ Ngoại giao tại các văn bản số 2527/BC-BNG-LS 

ngày 13 tháng 7 năm 2021, số 3268/BC-BNG-LS ngày 23 tháng 8 năm 2021 

về nội dung liên quan đến Việt Nam trong Báo cáo năm 2021 của Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ về tình hình mua bán người trên thế giới (sao gửi kèm theo),   

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau: 

    Đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao tại các văn bản nêu trên. Các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, thực 

hiện các kiến nghị và có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu 

trong Báo cáo của Bộ Ngoại giao. 

    Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTg, PTTg Phạm Bình Minh (để b/c); 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Trợ lý TTg, 

   các Vụ: KGVX, QHĐP, TH, PL; 

- Lưu: VT, NC(2)DTH 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM  

 

 

 

 

 

Cao Huy 
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